
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

HVA SLAGS VENN VIL 

DU VÆRE? 

 

 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 2 

Mandag 9. januar -  fredag 13. januar 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

email: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

2 Presentasjon, 

norsk alle 

klassene 

Presentasjon, 

norsk alle 

klassene 

Presentasjon, 

norsk alle 

klassene  

Liten 

vurdering 
KRLE 9A, 9B 

og 9C 

Presentasjon, 

norsk alle 

klassene 

Liten 

vurdering 

KRLE 9D 

Presentasjon, 

norsk alle 

klassene 

3      

4    Tyskprøve 

Test spansk 

Engelsk 

fordypning, 

skriftlig 

prøve 

 

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål: Kunne gjennomføre muntlig presentasjon. 

Lekser: Jobbe med presentasjonen. 

mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no


Norsk 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med presentasjonene. 

Mate-

matikk 

 

Mål: Kunne navnet til og beskrive de vanligste tredimensjonale figurene 

Nivå 1 Se gjennom prøven vi hadde før jul. Gå inn på prøven på campus og 

jobb mer med emnene du ikke mestret.  

Nivå 2 Se gjennom prøven vi hadde før jul. Gå inn på prøven på campus og 

jobb mer med emnene du ikke mestret. 

Nivå 3 Se gjennom prøven vi hadde før jul. Gå inn på prøven på campus og 

jobb mer med emnene du ikke mestret. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Gjennomgang av prøven vi hadde før jul 

Egenskaper til tredimensjonale figurer 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: to be able to talk about health and happiness  

Lekse  Read + translate the text: “Healthy and happy” on aunivers.  Healthy 

and Happy - Aschehoug Univers (lokus.no), do “understanding” (write 

your answers down).  

 

Learn the following words: deseases (sykdommer), chores (plikter), 

influence (påvirke), cope (takle), challenges (utfordringer), nutrients 

(næringsstoffer), servings (porsjoner), self-esteem (selvfølelse), nurture 

(pleie).  

  
Gr. lekse Read + translate the text: “Healthy and happy” on aunivers. Healthy 

and Happy - Aschehoug Univers (lokus.no) 

Learn the following words: deseases (sykdommer), chores (plikter), 

influence (påvirke), cope (takle), challenges (utfordringer), nutrients 

(næringsstoffer), servings (porsjoner), self-esteem (selvfølelse), nurture 

(pleie). 

 

Write 6 sentences with 6 of the words above.  

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Vi jobber med kapitlet “Healthy and happy” på aunivers. Healthy and Happy - 

Aschehoug Univers (lokus.no) 

 

Naturfag  Mål: Kjenne til kroppens kommunikasjonssystemer. Kunne beskrive 

funksjonen til nerve- og hormonsystemet 

A Ingen lekser denne uken 

B Ingen lekser denne uken 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Nerve og hormonsystemet, side 94-97 i Solaris 9 

 

Samfunns- 

fag 

Mål: Kunne fortelle hva som skjedde under den russiske revolusjonen, kunne 

forklare begreper knyttet til krigen.  
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Lekser: Forklar hva som kjennetegner kommunisme, fascisme, demokrati og den 

russiske revolusjonen.  

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Vi jobber videre med første verdenskrig.   
KRLE  

 

 

Mål: Vær forberedt til vurdering om guder i hinduismen! 

 

 

Lekser: Ingen lekse. 

 

Dette jobber vi med på skolen:  

Jobber med fordypning i selvvalgt gud. 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan si hva klokka er på tysk. Jeg kan analysere enkle setninger. 

Lekse:  

Gis i timen tirsdag og legges ut på itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi fortsetter å jobbe med grammatikk: setningsanalyse og temaet Der Zeit. 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

 
 

Mål: Kunne snakke om hobbyer og interesser på engelsk 

Les teksten “Wife carrying” som du finner på It’s. Svar på 5 quick ones. Husk å 

svare med fullstendige setninger! 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber videre med tema “The things people do”. 

Spansk 

 

Mål: Kunne ord for mat og drikke, kunne bestille mat osv.  

Repeter og lær ordene om mat i ruta på s. 64 i unibok.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Ord og uttrykk knyttet til mat og drikke, verbene comprar, querer. 

 

Mat & helse 

 

 

Mål:  
Skal kunne noe om bærekraftig mat og de ulike kostholdsrådene.  

Vi er i klasserommet denne uka. Jobb med oppgaven du fikk utdelt forrige uke.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med fordypningsoppgaven.  

KRØ 

 

Mål: 

Lekse: Vær i aktivitet minimum 2x30 minutter i løpet av uka 

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Basistrening 
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 9B Svømming 

9C Basistrening 

9D Basistrening 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Vi har elevstyrte timer i en periode fremover.  

 

Denne gangen er det Milla og Sofia B, samt Johan og Sean som har ansvar.  

 


